
Servicepunt medewerker/oproepkracht ICT Pitstop 

Wij zijn op zoek naar een flexibel crew-lid voor onze nieuw op te zetten ICT Pitstop.                    
Beschik jij over ervaring met privé netwerken en het repareren van software en eventueel hardware, 
zoals bv. telefoons, tablets en/of computer? Ben jij flexibel en beschikbaar in de avonden en op de 
zaterdag? Dan ben jij misschien wel de “vakidioot” die wij zoeken! 

De lat binnen de ICT branche waarin wij ons bewegen ligt hoog, en zo ook bij ons. Wij vragen van jou 
een flinke dosis flexibiliteit, positiviteit, doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid. De klant staat 
op één en je ziet het als een enorme uitdaging om jouw klant(en) elke dag weer zo goed mogelijk te 
bedienen. Je bent dienstverlenend, proactief en hulpvaardig, ook naar je eigen collega’s.  

Onze missie 

ICT Pitstop is de lokale serviceverlener voor het snel verhelpen van verstoringen aan digitale 
werkplekken. Dit doet zij door werkplekken te voorzien van passend apparatuur dat zoveel mogelijk 
is afgestemd op de wens van de klant. Daarnaast dragen wij zorg voor tijdig onderhoud, worden 
defecte werkplekapparaten razendsnel hersteld en houden wij ons aan gemaakt gemaakte 
afspraken. 

 

Wat neem je mee? 

 Je beschikt over een relevante ervaring op het gebied van Installatie, onderhoud en 
reparaties aan computers, tablets, telefoons en andere hardware; 

 Je bent vaardig in het signaleren, onderkennen en oplossen van storingen en systemen; 
 Je bent flexibel, klantvriendelijk, enthousiast en communicatief vaardig; 
 Je bezoekt klanten op locatie en biedt ondersteuning en advies op het ICT servicepunt. 
  

Wat kunnen wij jou bieden? 

Wij bieden je een functie waar geen dag hetzelfde is. Wij werken binnen ons team direct, flexibel en 
op een informele manier.  

 Wij bieden deskundige en betrokken begeleiding in een inspirerende werkomgeving; 
 Bepaal je eigen planning, door vooraf zelf je beschikbaarheid aan te geven. Kortom de 

ultieme flexibele bijbaan; 
 Goede aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Je komt te werken in een dynamische, daadkrachtige ‘no-nonsense’ organisatie, waar je persoonlijke 
inbreng gezien en gewaardeerd wordt. We vinden het belangrijk dat jij je gaat en blijft ontwikkelen 
en bieden je daar ook de handvatten voor. 

Soort dienstverband: een 0-uren contract op basis van oproep. 

 

Overige informatie: 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Conen (Operationeel manager),  

Tel: 0524522252 @: g.conen@i-beheer.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


